
  
 บรษัิท ศรีสวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  

 

ท่ี SAWAD-001/2565 
 
       28 กมุภำพนัธ ์2565 
 
เรื่อง แจง้มติประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 2/2565 
เรียน  กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ดว้ยท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท ศรีสวสัดิ ์ คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)(“บริษัท”) ครัง้ท่ี 2/2565 ซึง่
ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์2565 มีมติในเรื่องส ำคญัดงันี ้

1. ใหเ้สนอท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้อนมุตัิงบกำรเงินของบริษัทฯ ส  ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2564 

2. ใหเ้สนอท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้อนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงิน
ปันผลดงันี ้  

2.1 จดัสรรก ำไรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน  93,108 บำท  
2.2 จ่ำยเงินปันผลจำกผลประกอบกำรปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ ำนวน 2,471.67 ลำ้นบำท เป็นเงินสด 

ในอตัรำหุน้ละ 1.80 บำทตอ่หุน้  
ใหก้ ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัเงินปันผล ในวนัท่ี 5 พฤษภำคม 2565 และก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2565 

3. ใหเ้สนอท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้อนมุตัิแตง่ตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ตอ้งออกตำมวำระ จ ำนวน  5 
ท่ำน และเสนอใหก้รรมกำรท่ีออกตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ไดแ้ก่ 

นำยวินยั  วิทวสักำรเวช 
นำยสเุมธ มณีวฒันำ 
นำยกดุั่น สขุมุำนนท ์
นำยฉตัรชยั แกว้บตุตำ 
นำยวิชิต  พยหุนำวีชยั 

4. ใหเ้สนอท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้อนมุตัิก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบริษัทดงันี  ้

   คำ่ตอบแทนรำยเดือน 

ประธำนกรรมกำร     135,000  บำท 
รองประธำนกรรมกำร     90,000  บำท 
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กรรมกำรท่ีไมใ่ช่ผูบ้ริหำร     65,000  บำท 
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำร     ไมไ่ดค้ำ่ตอบแทน 
คำ่ตอบแทนกรรมกำรชดุย่อย 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ    25,000  บำท 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ     25,000  บำท 
และพิจำรณำคำ่ตอบแทน  
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง    25,000  บำท 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและพฒันำ  25,000  บำท 
ควำมยั่งยืน 
คำ่ตอบแทนรำยครัง้   -- 
โบนสักรรมกำร ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของเงินปันผลจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีจ่ำยเงิน

ปันผลเป็นเงินสด และ รอ้ยละ 15 ของเงินปันผลจ่ำยใหผู้ถื้อหุน้ใน
กรณีท่ีจ่ำยเงินปันผลเป็นหุน้สำมญั ทัง้นีต้อ้งไมเ่กิน 5,000,000 บำท 
และจะจ่ำยเม่ือมีกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

ผลตอบแทนท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน  ไมม่ ี

5. ใหเ้สนอท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้อนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ประจ ำปี 2565 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอผูส้อบบญัชีจำกบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส 
จ ำกดั ดงันี ้

  นำยไพบลู ตนักลู  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน  4298   และ/หรือ 
  น.ส.สินสริ ิ ทงัสมบตัิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 7352   และ/หรือ 
  นำยบญุเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน  6552 
  ก ำหนดคำ่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษัทจ ำนวน 1,366,000 บำทตอ่ปี 
6. ก ำหนดวนัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบ

เดียวเท่ำนัน้ ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดโดยกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ในวนัศกุรท่ี์ 22 เมษำยน 2565 เวลำ 13.00 น. โดย
ถ่ำยทอดสด ณ หอ้ง Auditorium ชัน้ 3 อำคำรศรีสวสัดิ ์เลขท่ี 99/392 ซอยแจง้วฒันะ 10 แยก 3 ถนนแจง้วฒันะ 
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ กทม. 10210 และพิจำรณำวำระกำรประชมุดงัตอ่ไปนี ้

  วำระท่ี 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
 วำระท่ี 2     พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 
 วำระท่ี 3     พิจำรณำอนมุตัิ งบดลุ,บญัชีก ำไรขำดทนุและงบกำรเงินอื่นๆ ประจ ำปี 2564 สิน้สดุ                                                   
               วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 วำระท่ี 4     พิจำรณำจดัสรรก ำไรเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยและจ่ำยเงินปันผล 
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 วำระท่ี 5     พิจำรณำอนมุตัิเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระ 
 วำระท่ี 6    พิจำรณำอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำร ปี 2565 
 วำระท่ี 7    พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดคำ่สอบบญัชีปี 2565 
 วำระท่ี 8    พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถำ้มี) 
7. ใหก้ ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 (Record date) ใน

วนัท่ี 16 มีนำคม 2565 
  

 
 จงึเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 
       ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
       -วนาพร พรกิตพิงษ์- 
                (นำงวนำพร  พรกิติพงษ)์ 
             ผูม้ีอ  ำนำจรำยงำนสำรสนเทศ 
 
 


